ရဒီယိအိင်ဆိတပ်နည်းပညာလက် တွ စမ်
့ းသပ်ခန်း
၁။

နိင်ငတွင်းမ Radiotracer နှင့် Sealed Source နည်းပညာများ ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်လာ

စြခင်းြဖင့် အရည်အချင်းြပည့်၀၍ က မ်းကျင် သာ ပညာရှင်များ မွးထတ် ပးနိင် ပီး အဆိ
ပါနည်းပညာများကိ စက်ရ၊ အလပ်ရများတွင် လက် တွ အသးချြခင်
့
းြဖင့် စက်ရ၊ အလပ်ရများ
အဆင် ြပ ချာ မွ စွ့ ာ လည်ပတ်နိင်၍ နိင်င၏ သဘာ၀ သယဇာတအရင်းအြမစ်များ အ လ
အလွင့်မရှိဘဲ ထတ်လပ်သွားနိင်ရန် ရည်ရွယ်၍

ရဒီယိအိင်ဆိတပ်နည်းပညာ လက် တွ ့စမ်း

သပ်ခန်းကိ အဏြမူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန (ရန်ကန်ရးခွဲ)တွင် ၂၀၁၃-ခနှစ်၊

ဖ ဖ ၀ါရီလမှ

စတင်တည် ထာင်ခဲ့ပါသည်။

ပ-(၁) ရဒီယိအိင်ဆိတပ်နည်းပညာလက် တွ စမ်
့ းသပ်ခန်း
၂။

နိင်ငတွင်း Radiotracer နှင့် Sealed Source နည်းပညာများသည် စက်ရ၊ အလပ်ရ

များ လည်ပတ် နစဉ်မှာပင် အသးြပုနိင်သည့်အတွက် သဘာ၀သယဇာတအရင်းအြမစ်များ
အ လအလွင့်မရှိဘဲ ထတ်လပ်နိင် ပီး ထတ်လပ်မစွမ်းရည် ြမင့်တက်လာြခင်း ကာင့် ၀င် ငွ
တိးတက်လာ စနိင်ပါသြဖင့် အဆိပါနည်းပညာများကိ မိမိတိ ့နိင်ငရှိ စက်ရ၊ အလပ်ရများ တွင်
အာက် ဖ ြပပါလပ်ငန်းများကိ အ ကာင်ထည် ဖ ဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။
(က)

Gamma
အသးြပု၍

Columm

Scanning

ရနဓါတစက်ရ၊

နှင့်

Radiotracer

ဓါတစက်ရနှင့်

နည်းပညာများကိ

ရနချက်စက်

ရများရှိ

Distillation Column များတွင် ပမှန်မဟတ် သာ စက်ပစ္စညး် ဆိင်ရာ
ကိစ္စရပ် များ၊ စီးဆင်းမနန်းနှင့် ြဖစ်စဉ်နည်းစနစ်များကိ ပမှန်စစ် ဆးြခင်း၊

(ခ)

Radiotracer နည်းပညာကိအသးြပု၍ ြမ ပ ၊ ြမ အာက်ပိက်လိင်းများနှင့်
Heat Exchanger များတွင် ယိစိမ့်မနှင့် ပိတ်ဆိ ့မများအား ပမှန်တိင်းတာ
စစ် ဆးြခင်း။

(ဂ)

အဆိပါစက်ရများရှိ ပိက်လိင်းများနှင့် Heat Exchanger များ၏အတွင်း
ပိင်းရှိ ပိတ်ဆိ ့မများနှင့် သိတ်သည်းမပသ

ာန်ကိ ကွန်ပျူတာနည်းပညာသး

Gamma Tomography အဆင့်ြမင့်နည်းပညာ များြဖင့် တိင်းတာစစ် ဆး
ြခင်း။
(ဃ)

Radiotracer

နည်းပညာကိအသးြပု၍

သွားလာသည်လ
့ မ်း
သိတ်သည်းဆနှင့်

ကာင်းများတွင်
ပမာဏတိ ့ကိ

ဆိပက
် မ်းများ၌
သဲ၊

သင်း ဘာများ

နန်း

လည်း ကာင်း၊

အနည်ထိင်မ
အနည်ထိင်မများ

ြပန်လည်စပနိင်မည့်အ ြခအ နနှင့် ဆိင်းင့ ထားနိင်မည့် အ ြခအ နများကိ
လည်း ကာင်း၊

ရလမ်း ကာင်းတွင် အနည် များ စွန် ့ပစ်ရမည့်

နရာကိ

ရွးချယ်ြခင်း စသည့်လပ်ငန်းများ လပ် ဆာင် သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ပ-(၂) IAEAမှ က မ်းကျင်သူ လာ ရာက်၍ End User များသိ ့ နည်းပညာပိင်းဆိင်ရာ
အသိ ပးရန်နှင့် စျး ကွက်ရှာ ဖွရန်အတွက် Awareness Seminar ြပုလပ်စဉ်။

ပ-(၃)။ Radiotracer အသးြပု၍
ြပုလပ်ြခင်း။

ရ၏စီးဆင်းမနန်းနှင့် ယိစိမ့်မကိ တိင်းတာသ တသန

ပ-(၄)။

GORBIT First Generation Gamma Computed Tomography System
(ဂမ္မာ ရာင်ြခည်သးကွန်ပျူတာ ပရိပ် ဖာ်စက်) အသးြပု၍ သ တသနြပုလပ်ြခင်း။

ပ-(၅)။ IAEA မှ က မ်းကျင်သူ လာ ရာက်စဉ် Chemical Reactor ပိက်လိင်းအတွင်း
အရည်စီးဆင်းမနန်းနှင့် ယိစိမ့်မများအား radiotracer အသးြပု၍ လက် တွ ့တိင်း
တာ လ့လာမများ ြပုလပ်စဉ်။

ပံု-(၆)။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ Science Fair 2014 ၌ Radiotracer ႏွင့္ Sealed Source
နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ဂမၼာေရာင္ျခည္သံုး ကြန္ပ်ဴတာ ပံုရိပ္ေဖာ္စက္ႏွင့္ ၎၏နည္းစနစ္
အား ေလ့လာၾကည့္႐ႈသူမ်ားသို႕ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားစဥ္။

ပ-(၇)။

ရန်ကန်နည်းပညာတက္က သိလ်မှ

ကီးမှူးကျင်းပ သာ

5

th

ICSE

2014

၌

Radiotracer နှင့် Sealed Source နည်းပညာများကိ လ့လာ ကည့်ရသူများသိ ့ ရှင်း
လင်း ြပား ကားစဉ်။
၃။

နျူကလီးယားနည်းပညာများကိ ငိမ်းချမ်းစွာ အသးြပုြခင်းြဖင့် နည်းပညာများကိ
လက် တွ ့ခန်းများတွင် စနစ်တကျ လ့လာ၍ သ တသနလပ်ငန်းများ
ြခင်းြဖင့် အရည်အချင်းြပည့်၀၍ က မ်းကျင် သာ ပညာရှင်များ

ဆာင်ရွက်

ပ ထွန်းလာ ပီး

Radioisotope and Sealed Source Techniques နည်းပညာများအား နိင်ငတွင်း
ရှိ ရနဓာတစက်ရ၊ ဓာတစက်ရနှင့် ရနချက်စက်ရများ ရဆိးသန် ့စင် စက်ရများနှင့်
ဆိပ်ကမ်းများ၌ လက် တွ အသးြပုနိ
့
င်ရန် ကိုးပမ်းသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

